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Krytox™ nagyteljesítményű kenőanyagok

A Krytox™ kiváló kémiai és mechanikai tu-
lajdonságokkal rendelkező kenőolaj és kenő-
zsír termékcsalád. A termékeket eredetileg 
a NASA Apollo küldetéséhez fejlesztették 
a múlt évszázad közepén. A Krytox™ ter-
mékcsalád tagjai azóta szinte valamennyi 
iparágban meghonosodtak.

A Krytox™ kenőolajok alapanyaga a perfluor-
poliéter (PFPE), egy folyékony és nagyon kis 
reakciókészségű fluorpolimer. A Krytox™ ter-
mékcsaládba tartozó kenőzsírok PFPE alap-
olajból és politetrafluor-etilén (PTFE) funkcio-
nális sűrítőanyagból állnak. Az eredeti gyártó, 
a DuPont® által Teflon® márkanév alatt is for-
galmazott PTFE különleges tulajdonságokkal 
rendelkező, termikusan stabil, száraz kenő-
anyag. Az alkalmazott PTFE a sűrítő hatása 
mellett a kiemelkedő szárazonfutási tulajdon-
ságai révén nagyobb stabilitást és hatéko-
nyabb biztonságot is nyújt.

A Krytox™ kenőanyagok nagy stabilitása 
és teherbírása a két alapanyag, a PFPE és 
a PTFE nagyfokú kémiai összeférhetőségé-
nek eredménye. A szélsőségesen jó hőmér-
sékleti és nyomásstabilitású kenőanyagok 
relatív széles hőmérséklet-tartományon belül 
megbízhatóan és hatékonyan üzemelnek.
A Krytox™ termékcsaládba tartozó fluoro-
zott olajok és zsírok elsődleges felhasználási 
területei a gyúlékonyságot teljes mértékben 
kizáró, tökéletes oxigénállóságot és a maró 
hatású vegyszerekkel szembeni ellenállást 
igénylő alkalmazások.

Kémiai szerkezet

A Krytox™ termékek rendkívüli terméktu-
lajdonságai a PFPE és a PTFE különleges 
molekuláris szerkezetének köszönhetők. 
A PFPE és a PTFE molekulák úgynevezett 
„árnyékolt” polimer láncból állnak, azaz a mo-
lekulalánc teljes mértékben telített és csak 
nagyon nehezen lép kémiai reakcióba.

A PFPE molekulaszerkezete

A polimer lánc kizárólag szenet, oxigént és flu-
ort tartalmaz. Egy tipikus Krytox™ olaj 21,6 tö-
megszázalék szenet, 9,4 tömegszázalék oxi-
gént és 69,0 tömegszázalék fluort tartalmaz.

A PTFE molekulaszerkezete

A Krytox™ zsírokban felhasznált PTFE ré-
szecskemérete igen csekély. Ennek köszön-
hetően a zsírok kívánt konzisztenciája hason-
lóan csekély mennyiségű PTFE segítségével 
is biztosítható. A zsírban lévő alacsony sű-
rítőanyag-tartalom kiváló kenési tulajdonsá-
gokat és nagyon hosszú élettartamot biztosít 
a Krytox™ zsírok számára.
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A szintetikus Krytox™ kenőanyagok fő előnyeinek áttekintése:

• Nagyon nagy hőmérsékleti stabilitás

• Hosszabb karbantartási időközök 

• Csökkentett kenőanyag-felhasználás

• Szagtalan és átlátszó

• Vegyileg közömbös

• Nem gyúlékony és nem éghető

• A maró hatású vegyszerekkel és az oxigénnel szemben ellenálló

• Csekély illékonyság

• Hosszú élettartam
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Műszaki információk

A Krytox™ termékcsaládba tartozó olajo-
kat és zsírokat hőmérséklettel és nyomás-
sal szembeni kiváló ellenállás jellemzi. Nem 
gyúlékonyak és nem éghetőek, oxigénállók 
és ellenállók a maró hatású vegyszerekkel 
szemben. Különlegesen stabilak és nagy te-
herbírásúak, ezért nagyon hatékonyan üze-
melnek. A hagyományos kenőanyagokkal 
összehasonlítva lényegesen hosszabb élet-
tartamukkal tűnnek ki. A Krytox™ termékek 
nagyon megbízhatóan működnek a -70 °C 
és több mint 400 °C közötti hőmérséklet-tar-
tományban – a kiválasztott típustól függően 
– valamint magas nyomású alkalmazásoknál 
és vákuum körülmények közötti felhasználá-
soknál.

A Krytox™ termékcsalád tagjai vegyileg kö-
zömbösek és magas hőmérsékleteken sem 
migrálnak. A Krytox™ olajok és zsírok nem 
vezetőképesek és szinte valamennyi elterjedt 
műanyaggal és fémmel összeférhetők. A ki-
váló minőségű Krytox™ olajok és zsírok nem 
oldódnak a legtöbb oldószerben. Néhány 
magas fluortartalmú folyadékkal azonban 
diszperziót alkothatnak.  

Nem gyúlékony összetétel

A Krytox™ olajok és zsírok kizárólag szénből, 
oxigénből és fluorból állnak. Tekintve, hogy 
a kémiai kötésekben nincs jelen hidrogén, 
a Krytox™ nem ég. Ezen kívül még 100%-
os folyékony vagy gázhalmazállapotú oxigén 
jelenlétében sem táplálja az égést.

Biológiai tulajdonságok és környezetvédelem

A Krytox™ termékcsaládba tartozó olajok 
és zsírok vegyileg közömbösek és biológia-
ilag semlegesen viselkednek. Tekintve, hogy 
nem anyagcseretermékek, ezért semmilyen 
biológiai növekedést sem táplálnak.

A Krytox™ termékek alkalmazása révén 
a hagyományos szénhidrogén-alapú kenő-
anyagok használata iránti igény is csökken, 
így megelőzhetők a környezetet érő esetle-
ges negatív hatások. A Krytox™ a nagyon 
hosszú élettartama és ezáltal a csekélyebb 
kenőanyag-igény révén is óvja a környezetet. 
Ezen felül a kiváló kenési tulajdonságoknak 
köszönhetően például a szelepszárak tömí-
téseken való környezetkárosító kopása is je-
lentős mértékben csökkenthető.

A Krytox™ termékcsoport olajai és zsírjai rá-
adásul szilikon- és klórmentesek és semmi-
lyen illékony szerves vegyületet (VOC) sem 
bocsátanak ki a légkörbe.

Élelmiszerekkel kapcsolatos engedélyek 

A Krytox™ termékcsalád számos tagja ren-
delkezik az amerikai NSF H1-engedélyével 
az élelmiszerekkel való nem szándékos, köz-
vetlen érintkezésre vonatkozóan. A terméke-
ket előszeretettel alkalmazzák a csomagoló-, 
az élelmiszer- és a gyógyszeriparban. 
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Stabilitás

Termikus stabilitás

A Krytox™ termékcsaládba tartozó kenő-
anyagok a -75 °C és 350 °C közötti hőmér-
séklet-tartományban nagyon stabilak és még 
420 °C feletti csúcshőmérsékleten is ellen-
állnak. A differenciális termoanalízis 470 °C 
értékű bomlási hőmérsékletet állapított meg.  
Ennek során a bomlási arány 355 °C mellett 
is mindössze 0,03 tömegszázalék értékű volt 
és ez 399 °C mellett is csak napi 1,3 tömeg-
százalékra növekedett. 

Nitrogénhatás alatti 6 órás vizsgálat során 
371 °C értékű hőmérsékleti terhelés mellett 
nem növekedett a neutralizációs szám és 
a viszkozitás sem változott számottevően. 

Az oxigén jelenléte alig csökkenti a bom-
láspontot. Lewis-savakkal történő érint-
kezés esetén 288 °C hőmérséklettől 
depolimerizáció következhet be. 

Mechanikai stabilitás

A Krytox™ kenőanyagok különösen erős 
mechanikai terhelésekkel szemben az 
alapolajuk elvesztése nélkül is ellenállók. 
A zsírkonzisztencia változása 60, 10.000 és 
100.000 löketszámú penetráció után került 
mérésre. Valamennyi vizsgált Krytox™ zsír 
csak csekély mértékű, az NLGI penetrációs 
skálán 30 alatti értékű módosulást szenve-
dett. A merevség csökkenése valamennyi 
vizsgált zsír esetén legfeljebb a kiindulási 
érték fél fokát érte el. A hengerlési stabilitá-
si vizsgálatnál a kiindulási értéknek fél fokát 
sem elérő módosulás volt csak mérhető.
Tipikus kopás és teherbírás

Jellemző felhasználás és terhelhetőség 

Olaj Négygolyós 
vizsgálat*
Kopás- 
mélység

Falex csap/
V-blokk max.
terhelés

KrytoxTM 0.36 mm >2 050 kg**

CTFE 0.37 mm >2 050 kg**

Fluorszilikon 0.43 mm 525 kg

Diészter 0.61 mm 1.040 kg

Ásványolaj 0.69 mm 590 kg

* 20 kg, 107 °C, 1200 f/min, 60 min, 52.100 golyó
** a vizsgálat 2.050 kg értéknél leállításra került

PFPE
Fluorsilikone

Polyester
Petroleum

300 °C

200 °C

100 °C

0 °C

-100 °C

Unbenannt-2   1 29.03.16   15:10
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Oxigénnel szembeni ellenállás

A Krytox™ még jelentős hőmérsékleti és 
nyomásterhelés mellett is ellenálló a gáz-
halmazállapotú és a cseppfolyós oxigénnel 
szemben. 

A Marshall Space-Flight-Center közremű-
ködésével, az MSFC-Spec-106 B előírá-
sai szerint, végrehajtott kísérletek során 
a Krytox™ semmilyen reakciót sem mutatott 
a folyékony oxigénnel. A Krytox™ kenőanya-
gok ennek következtében az oxigén előállí-
tása és feldolgozása során, valamint oxigént 
alkalmazó iparágakban előnyben részesített 
anyagokká váltak.

A Krytox™ olajok és zsírok gázhalmazálla-
potú és folyékony oxigénnel való reakcióját 
a Szövetségi Anyagvizsgálati Intézet (BAM) is 
vizsgálta, és veszélytelennek, valamint köz-
vetlen érintkezésre alkalmasnak minősítette.

Sugárzási stabilitás

A Krytox™ olajok sok más kenőanyaggal 
ellentétben rendkívüli sugárzási stabilitással 
rendelkeznek. A Krytox™ besugárzása csak 
kis mértékű depolimerizációt okoz, melyet 
a viszkozitás csökkenése és illékony anya-
gok keletkezése követ. Azonban semmilyen 
lerakódás és olajmaradvány sem keletkezett. 
Egy vizsgálat során, melynél egy Krytox™ 
anyagminta szobahőmérsékleten 107 rad ér-
tékű elektronbombázásnak volt kitéve, mind-
össze 8% értékű viszkozitásvesztés volt ta-
pasztalható. A besugárzott anyagminta nem 
tartalmazott olajmaradványokat és a megje-
lenése sem változott.

Vezetőképesség

A Krytox™ olajok és zsírok nagyon jó szige-
telők. Azonban különleges adalékanyagok, 
például por alakú réz hozzáadásával vezető-
képessé tehetők.

A Krytox™ elektromos tulajdonságai

Dielektromos 
átütési feszültség
ASTM D877, kV/0,1

KrytoxTM 143 AZ: 34
KrytoxTM 143 AA: 47
KrytoxTM 143 AC: 56

Fajlagos ellenállás 
ASTM D257, ohm-cm

0,6 ÷ 4,0 x 10¹⁴

Dielektromos állandó
ASTM D150, 
102 ÷ 105 Hz között

2,1 ÷ 2,2

Dielektromos állandó 
ASTM D924, 
60 Hz és 25 °C 
mellett

2,2 ÷ 2,4

Veszteségi tényező
ASTM D150, %-ban 
102 ÷ 105 Hz között

3,0 ÷ 7,0 x 10 ̄ ³
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Ellenállóság

A Krytox™ olajok és zsírok szinte valamennyi 
fémmel, polimerrel és műanyaggal össze-
férhetők. 288 °C hőmérsékletig nem lépnek 
semmilyen reakcióba a fémekkel. 288 °C 
feletti hőmérsékleti terhelésnél még számos 
elterjedt fém és ötvözet, például alumínium-, 
titán-, nikkel- és kobaltötvözetek is kezelhe-
tők Krytox™ termékekkel.

A Krytox™ termékek műanyagokkal és po-
limerekkel történő alkalmazásának egyedül 
az utóbbiak termikus stabilitása szab határt. 
Egyes műanyagok mutathatnak enyhe és 
kizárólag felületi anyagmódosulásokat, ám 
ezeknek nincs hatásuk a működőképessé-
gükre.

A Krytox™ kenőanyagok¹ a legtöbb elterjedt 
elasztomerrel és műanyaggal összeférhetők, 
többek között az alábbiakkal: ABS, acetál-
homopolimerek és -kopolimerek, butil, 
Delrin®, EPDM, EPT, etil-akrilát, FEP, fluor-
elasztomerek, fluorszilikonok, HDPE, HNBR, 
Hypalon®, Hytrel® poliészter-elasztomerek, 
LDPE, metilszilikon, gumi, NBR, neoprén, 
nitril, nejlon, PEBA, PEEK, poliamid, polikar-
bonát, kopolimerek, polietilén, polipropilén, 
PVC, SBR, SEBS, szilikon, Teflon®, poliu-
retán, TPE, TPU, poliamidgyanták, Viton® 
fluorelasztomerek ...

Vegyszerekkel szembeni ellenállóképesség

A Krytox™ olajok és zsírok a legtöbb vegy-
szerrel szemben közömbösek. Nem állapít-
ható meg reakció forrásban lévő kénsavval, 
fluorgázzal 200 °C hőmérsékletig, olvadt 
nátrium-hidroxiddal, klór-trifluoriddal 10 °C – 
50 °C között, urán-hexafluorid gázzal 50 °C 
mellett, továbbá szobahőmérsékleten az 
alábbi anyagok egyikével sem: JP-4 turbi-
na-tüzelőanyag, hidrazin, dietilén-triamin, 
etilalkohol, anilin, 90%-os hidrogén-peroxid, 
salétromsav, nitrogén-tetroxid. 

Némely Krytox™ olaj gyengén oldódik hidra-
zinban és mérsékelt (25 és 30% közötti) old-
hatóságot mutat nitrogén-tetroxidban.

A Krytox™ hagyományos szerves oldósze-
rekben, valamint savakban és lúgokban nem 
oldható. A Krytox™ termékek hígításához, 
tisztításához és eltávolításához speciális ol-
dószer szükséges. 

A Krytox™ kenőanyagokat ezen felül gázhal-
mazállapotú és folyékony oxigénnel és klór-
ral is vizsgálták, bármilyen észlelhető reakció 
nélkül. A Krytox™ kenőanyagok emiatt gu-
miból, műanyagból és fémből készült, nagy 
reakciókészségű gázokkal, oxigénnel és 
klórral érintkező tömítésekkel és csapágyak-
kal való alkalmazásra is kiválóan megfelel-
nek. A Lewis-savak, úgymint a bór-trifluorid, 
az alumínium-klorid a vas(III)-klorid és a titán-
tetraklorid a PFPE olajokkal reakcióba léphet-
nek és negatívan befolyásolhatják a Krytox™ 
termékek maximális tartós üzemi hőmérsék-
letét. Ezek a savak magasabb hőmérsékle-
ten még a Krytox™ PFPE olajok bomlását is 
eredményezhetik. 

A Krytox™ termékek alkálifémekkel, például 
nátriummal vagy lítiummal bizonyos körülmé-
nyek között reakcióba léphetnek. Ilyen ese-
tekben csak előzetes, részletes vizsgálatok 
után javasolt ezen termékek használata.

Némely zsírfajta korrózió elleni vagy EP ada-
lékanyagokat tartalmaz. Ezek nem rendel-
keznek a Krytox™ termékcsalád normál 
olajainak, illetve zsírjainak vegyi stabilitásával. 
Olyan alkalmazásokhoz, ahol előfordulhat 
maró hatású vagy nagy reakciókészségű 
vegyszerekkel történő érintkezés, a fentiek 
miatt általában adalékanyagok nélküli olajo-
kat és zsírokat ajánlunk.

¹ Az adatok adalékanyagok nélküli normál Krytox termékekre vonatkoznak.
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Eltarthatóság

Az adalékanyagok nélküli Krytox™ olajok és 
zsírok fel nem nyitott csomagolásban, tiszta 
és száraz helyen történő tárolás mellett, kor-
látlan ideig eltarthatók. Bontatlan csomago-
lásban, szobahőmérsékleten még 20 évet 
meghaladó tárolás mellett sem változnak 
meg a tulajdonságaik, semmilyen módon 
sem.

A nyitott tárolóedények nedvességgel, por-
ral vagy kosszal szennyeződhetnek, ezért 
ezeket óvatosan kell kezelni különösen olyan 
esetekben, amikor a tárolási körülmények 
ismeretlenek. Az egyáltalán nem, vagy nem 
kellőképpen megtisztított szerszámok illetve 
adagolók használata is kenőanyag szennye-
ződést eredményezhet.

A Krytox™ termékek perfluor-poliéterből, 
politetrafluor-etilénből állnak és az oxigén-
nel, valamint a legtöbb vegyszerrel szemben 
közömbösek. Nem migrálnak, nem oxidá-
lódnak és nem bomlanak el a tárolás alatt. 
A 350 °C bomlási hőmérsékletük alatt stabi-
lak maradnak. 

Némely Krytox™ zsír teljesítményjavító ada-
lékanyagokat tartalmaz. Ugyan nem állnak 
rendelkezésre az adalékanyagokat tartalma-
zó Krytox™ zsírok hosszú idejű tárolására 
vonatkozó adatok, ám feltételezhetően nem 
várható jelentős eltérés az adalékanyagokat 
nem tartalmazó termékekhez képest.

Hosszabb idejű tárolás után valamennyi olaj 
elválik a zsírtól és felgyülemlik annak felüle-
tén. Ez nem befolyásolja hátrányosan a zsír 
teljesítményét: a kivált olaj rövid keveréssel 
újra elegyíthető a zsírral. 

Egyedül a Krytox™ XP termékcsaládba tar-
tozó kenőanyagok esetén keletkezhet idővel 
enyhe szag és borostyánsárga elszíneződés. 
Ezért ezeknél a kenőanyagoknál 3 éves el-
tarthatósági időtartam került meghatározásra. 
Vizsgálatok igazolták, hogy ezek a termékek 
még a 3 éves eltarthatósági időtartam végén 
is megörzik korrózióvédelmi tulajdonságaikat 
és továbbra is kiváló kenési teljesítménnyel 
rendelkeznek. 

Üzemi élettartam

Az üzemi élettartam jellemző a kenőanya-
gok felhasználási körülmények közötti, teljes 
élettartam alatt mért viselkedésére vonatko-
zik, míg az eltarthatósági időtartam kizárólag 
a kenőanyagok további hatások nélküli, oxi-
dációs stabilitásán alapszik.
A kenőanyagok üzemi élettartama rövidebb, 
mint eltarthatósági időtartamuk, mivel a ke-
nőanyagokra a felhasználás során káros 
tényezők hatnak. Az üzemi élettartam pon-
tosan nem határozható meg előre, mert az 
alkalmazás specifikus hatások végtelenül kü-
lönbözőek lehetnek. A kenőanyagok eltartha-
tósági időtartama azonban hatással lehet az 
üzemi élettartamukra.

A Krytox™ GPL 225 például legfeljebb 
204 °C üzemi hőmérséklet-tartományig aján-
lott. Ezt a zsírt 200 °C hőmérsékleten és 
10.000 f/min fordulatszám mellett, több mint 
5.000 órán át tartó csapágyélettartam-vizs-
gálatnak vetették alá (ASTM D-3336), ami-
nek során a csapágyak nem mentek tönkre. 
A vizsgálatot 5.000 óra után félbeszakították, 
mert korábban egyetlen vizsgált zsír sem állt 
helyt ilyen hosszú időn át. A vizsgálat ala-
csonyabb hőmérsékleten százezer óra feletti 
elméleti élettartamot eredményezett, a csap-
ágy várható meghibásodása nélkül.
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A változó környezeti körülmények közötti al-
kalmazásokhoz a PFPE olaj alapú Krytox™ 
zsírok eltérő viszkozitással készülnek. 

A magas viszkozitású alapolajokat tartalmazó 
zsírok nagy nyomásterhelés vagy alacsony 
sebességek mellett is alkalmazhatók. Az ala-
csony viszkozitású alapolajok ezzel szemben 
nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonsá-
gokkal rendelkező, illetve nagy sebességek-
nél alkalmazott zsíroknál kerülnek felhaszná-
lásra. 

Az egyes zsírok konzisztenciáját a sűrítő-
anyag és az alapolaj aránya határozza meg. 
A kis mennyiségű sűrítőanyagot tartalmazó 
zsírok nagyon lágyak, vagy majdnem folyé-
konyak. A zsírok nagyobb szilárdanyag-tar-
talom mellett keményebbek és merevebbek. 
Ezen felül az alkalmazott adalékanyagok is 
kissé befolyásolják a konzisztenciát. 

A Krytox™ zsírok általában 2. osztályú NLGI 
konzisztenciával rendelkeznek. Ettől eltérő 
viszkozitású zsírok is rendelhetők.

Sűrűség

A sűrűség az anyagok fajsúlyát adja meg. Ez 
a tömegadatok térfogategységekre történő 
átszámításához szükséges. A Krytox™ ter-
mékcsaládba tartozó olajok és zsírok sűrű-
sége majdnem 2 g/cm³. Ez azt jelenti, hogy 
fajsúlyuk majdnem kétszerese a szénhidro-
gén-alapú kenőanyagokénak. Erre különö-
sen csapágyak térfogat szerinti feltöltésénél 
kell figyelni. 

Viszkozitás és viszkozitási index

A viszkozitás a terhelés alatti folyással szem-
beni ellenállás mértéke. A Krytox™ GPL 
termékcsaládba tartozó olajok viszkozitása 
20 °C hőmérsékleten 7 cSt és 1.600 cSt 
között változnak. A viszkozitás-értékek 
a Krytox™ VPF termékcsaládba tartozó 
olajok esetén 62 cSt és 2.717 cSt között 
találhatók. A zsírok általában az alapolajuk 
viszkozitása alapján hasonlíthatók össze egy-
mással. 

A viszkozitási index (VI) egy számításokkal 
meghatározható számérték és a folyadékok 
hőmérsékletfüggő viszkozitás-változását 
jellemzi. Magas viszkozitási index esetén 
növekvő hőmérséklet mellett aránylag kis 
mértékű változás jelentkezik. A Krytox™ GPL 
termékcsalád tagjainak viszkozitási indexe 
például 60 és 155 közötti. 

Különböző kenőanyag típusok konzisztenciája

ASTM szerinti zsírkonzisztencia

NLGI-
fok

mm/10  
(25 °C)

Szerkezet

000 445 - 475 folyékony

00 430 - 440 sűrű folyású

0 355 - 385 nagyon lágy

1 310 - 340 lágyabb

2 265 - 295 lágy

3 220 - 250 mérsékelt

4 175 - 205 merev

5 130 - 160 nagyon merev

6 85 - 115 szélsőségesen merev
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Alkalmazások

Alkalmazások

A Krytox™ kenőanyagok különböző kivi-
telben rendelhetők és számtalan alkalma-
záshoz, szinte valamennyi iparág számára 
megfelelőek. A fluorozott olajok és zsírok 
elsődleges felhasználási területei a gyúlé-
konyságot teljes mértékben kizáró, termikus 
és mechanikai stabilitást, tökéletes oxigén-
állóságot és a maró hatású vegyszerekkel 
szembeni ellenállást igénylő alkalmazások. 
A jellemző alkalmazási területek közé tartoz-
nak: 
• Festő sorok szállító-konvejor csapágyai
• Hullámpapír- és papíripari gépek 

csapágyai
• Robottechnika 
• Hegesztő gépek
• Magas hőmérsékletű ventilátorok
• Textilipari gépek
• Feszítőkeretek
• Magas hőmérsékletű kemencék
• Üveg- és alumíniumkohók 

szállítórendszerei
• Gördülőcsapágyak
• Téglaégető kemencékben lévő 

szállítókocsik csapágyai
• Ventilátorcsapágyak
• Csöves őrlőmalmok
• Szelepek és szelephajtások
• Járművek generátorai
• Ventilátor viszko-tengelykapcsolók
• Élettartam-kenésű csapágyak 
• stb. 

Választási segédlet: Olaj vagy zsír

Az adott alkalmazáshoz megfelelő kenő-
anyag megválasztása különböző tényezők 
függvénye, mint például az üzemi és a kör-
nyezeti hőmérséklet, a munkadarab tulajdon-
ságai és a környező közegek. Az üzem köz-
beni beszennyeződés, illetve a mindenkori 
terhelés várható mértéke is fontos szerepet 
játszik a döntésben. 
Csapágyazási, illetve szállítóeszközöknél 
történő alkalmazások esetén a környezetvé-
delmi és a kockázatcsökkentési tényezők is 
lényeges szempontok a pro és kontra érvek 
mérlegelése során.

Különböző kritériumok függvénye, hogy 
a kenőanyag megválasztása során zsír vagy 
olaj mellett születik döntés. Csapágyakban 
történő alkalmazásra Krytox™ zsírt ajánlunk:

• olyan készülékházak és tömítések 
alkalmazása esetén, amelyek nem 
alkalmasak olaj visszatartására illetve 
szennyeződések távoltartására

• ha a porral, gőzzel és egyéb 
szennyeződésekkel szembeni védelem 
követelmény

• ha az egyes utánkenések között 
hosszabb időtartamoknak kell eltelniük

• ha a termék kenőanyag általi 
beszennyeződését el kell kerülni.

Ezzel szemben Krytox™ olajok alkalmazását 
ajánljuk:

• állandó üzemi hőmérséklet mellett és ha 
az olajáramnak hőt is el kell vonnia

• ha a szennyeződés lehetősége 
korlátozott, továbbá zárt tartályok és 
tömítések alkalmazhatók

• ha az üzem közben keletkező 
szennyeződéseket az olajjal el kívánják 
távolítani a külső szűrők alkalmazásával.
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Termékek és termékcsaládok

Krytox™ GPL (General Purpose Lubricants) 
termékcsalád – Univerzális olajok és zsírok

A Krytox™ GPL 10x és 20x termékcsaládba 
tartozó olajok és zsírok adalékanyag-mente-
sek. Ezek univerzális megoldást jelentenek 
a problémákra és szinte minden alkalmazás-
hoz megfelelőek.

A Krytox™ GPL 21X termékcsalád tagjai 
molibdénszulfid EP-adalékanyaggal készül-
nek és alacsony sebességű vagy nagy ter-
helés melletti alkalmazásokhoz ajánlottak. 

A Krytox™ GPL 22X termékcsalád kenő-
anyagai nátriumnitrit korrózió és kopás elleni 
adalékanyagot tartalmaznak. Kiválóan meg-
felelnek korrozív környezeti feltételek melletti 
alkalmazásokhoz. 

A GPL 29X termékcsaládba tartozó Krytox™ 
zsírok EP- és korrózió elleni adalékanyagok-
kal készülnek. Nagy mechanikai terhelés és 
korrozív környezeti feltételek melletti alkalma-
zásokhoz kerültek kifejlesztésre. 

A Krytox™ GPL 2EX kenőanyagok új rozs-
dásodás elleni adalékokkal készülnek. Ezek 
a zsírok hasonlóak a Krytox™ GPL 22X ter-
mékcsalád zsírjaihoz, azonban nitritmentes 
korrózió elleni adalékanyagot tartalmaznak.

Krytox™ vákuumszivattyú-folyadékok

A Krytox™ VPF termékcsalád tagjai vákuum-
szivattyúkban és vákuumrendszerekben 
kerülnek felhasználásra és különösen olyan 
alkalmazásokhoz megfelelők, ahol kívánatos 
vagy megkövetelt a szabályozott gőznyo-
más, a nem gyúlékony összetétel és a vegyi 
közömbösség. A Krytox™ vákuumszivaty-
tyú-folyadékok regenerálhatók és többször 
felhasználhatók.

Krytox™ kenőanyagok repülési és űrhajózási 
alkalmazásokhoz

A Krytox™ 143 termékcsalád olyan színte-
len, fluorozott, szintetikus olajokból áll, ame-
lyek nem reaktívak, nem gyúlékonyak, hosz-
szú élettartamúak, valamint vegyszerekkel és 
oxigénnel érintkezve közömbösek.

A Krytox™ 240 termékcsaládba tartozó 
zsírok fehér színűek és tulajdonságaik pon-
tosan megegyeznek azoknak az olajoknak 
a tulajdonságaival, amelyekből készülnek. 
A Krytox™ 240 AZ, 240 AB és 240 AC meg-
felel a MIL-PRF-27617 általános specifikáci-
óinak.

Krytox™ Extra High Temperature termékek

A Krytox™ XHT-S és XHT-SX 204 °C és 
300 °C közötti magas üzemi hőmérséklet-
tartományhoz kifejlesztett magas hőmérsék-
letű zsírok. Szerkezetileg különösen stabilak 
magas, folyamatos vagy váltakozó termikus 
terhelések mellett. A Krytox™ XHT- AC és 
XHT-ACX zsírok ezen felül korrózió és kopás 
elleni adalékanyagokat is tartalmaznak.

További Krytox™ termékcsaládok

A Krytox™ termékcsalád palettája a fent fel-
soroltakon kívül további egyedi termékeket 
is tartalmaz speciális alkalmazásokhoz, mint 
például villanymotorokhoz vagy nagy reak-
ciókészségű anyagok melletti használatra.
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Üzemi hőmérséklet Az alapolaj viszkozitása VI NLGI Az alapolaj sűrűsége Illékonyság
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határ

felső 
határ 20 °C 40 °C 100 °C 204 °C Olaj Zsír 0 °C 20 °C 100 °C 121 °C 204 °C 260 °C

Univerzális kenőanyagok

KrytoxTM GPL 101 GPL 201 GPL 211 GPL 221 GPL 2E1 GPL 2A1 < -70 °C 104 °C 17,4 cSt 7,8 cSt 2 cSt - - 2 1,89 g/ml 1,85 g/ml 1,70 g/ml 75 % - -

KrytoxTM GPL 102 GPL 202 GPL 212 GPL 222 GPL 2E2 GPL 2A2 -63 °C 132 °C 38 cSt 15 cSt 3 cSt - 29 2 1,91 g/ml 1,87 g/ml 1,72 g/ml 35 % - -

KrytoxTM GPL 103 GPL 203 GPL 213 GPL 223 GPL2E3 GPL2A3 -60 °C 154 °C 82 cSt 30 cSt 5 cSt - 92 2 1,92 g/ml 1,88 g/ml 1,74 g/ml 7 % - -

KrytoxTM GPL 104 GPL 204 GPL 214 GPL 224 GPL 2E4 GPL 2A4 -51 °C 179ww 177 cSt 60 cSt 8,4 cSt - 111 2 1,93 g/ml 1,90 g/ml 1,75 g/ml 3 % - -

KrytoxTM GPL 105 GPL 205 GPL 215 GPL 225 GPL 2E5 GPL 2A5 -36 °C 204 °C 522 cSt 160 cSt 18 cSt 3,1 cSt 124 2 1,94 g/ml 1,91 g/ml 1,76 g/ml 1 % 7 % -

KrytoxTM GPL 106 GPL 206 GPL 216 GPL 226 GPL 2E6 GPL 2A6 -36 °C 260 °C 822 cSt 243 cSt 25 cSt 4,1 cSt 134 2 1,95 g/ml 1,91 g/ml 1,77 g/ml <1 % <3 % -

KrytoxTM GPL 107 GPL 207 GPL 217 GPL 227 GPL 2E7 GPL 2A7 -30 °C 288 °C 1.535 cSt 450 cSt 42 cSt 6 cSt 145 2 1,96 g/ml 1,92 g/ml 1,78 g/ml - <1 % -

Repülőgép-ipari és űrhajózási kenőanyagok

KrytoxTM 143AZ 240AZ 250AZ 283AZ -57 °C 149 °C 60 cSt 22,8 cSt 4,1 cSt 1,1 cSt 60 2 1,91 g/ml 1,72 g/ml - - -

KrytoxTM 143AA 240AA 283AA -51 °C 177 °C 88 cSt 32 cSt 5,3 cSt 1,3 cSt 96 2 1,92 g/ml 1,74 g/ml - - -

KrytoxTM 143AB 240AB 283AB -40 °C 232 °C 240 cSt 78 cSt 10,2 cSt 2,1 cSt 113 2 1,93 g/ml 1,75 g/ml - 17,3 % 76,2 %

KrytoxTM 143AC 240AC 250AC 283AC -34 °C 288 °C 800 cSt 243 cSt 25,4 cSt 4,1 cSt 134 2 1,95 g/ml 1,77 g/ml - <1 % 4 %

KrytoxTM 143AD 240AD 250AD 283AD -29 °C 316 °C 1.540 cSt 450 cSt 42,4 cSt 6 cSt 146 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - - 2 %

Magas hőmérsékletű kenőanyagok

KrytoxTM XHT-500 XHT-S XHT-AC XHT-BD -20 °C 300 °C 1.712 cSt 500 cSt 46,4 cSt 6,8 cSt - 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - <1 % 2,1 %

KrytoxTM XHT-750 XHT-SX XHT-ACX XHT-BDX -15 °C 350 °C 2.610 cSt 738 cSt 64,6 cSt 8,8 cSt 149 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - <0,4 % 1,5 %

KrytoxTM XHT-1000 XHT-BDZ -5 °C 360 °C 3.500 cSt 1.023 cSt 88,5 cSt 11,4 cSt 158 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - <0,3 % 1,1 %

Vákuumszivattyú-olajok és -zsírok

KrytoxTM 1506/1506XP - - 60 cSt 15,5 cSt 4,1 cSt - - - - 1,88 g/ml 1,73 g/ml 6,5 % - -

KrytoxTM 1514/1514XP - - 140 cSt 32 cSt 7,2 cSt - - - - 1,89 g/ml 1,74 g/ml 1,3 % - -

KrytoxTM 1525/1525XP - - 250 cSt 52 cSt 10,6 cSt - - - - 1,90 g/ml 1,75 g/ml 0,6 % - -

KrytoxTM 1531/1531XP - - 310 cSt 63 cSt 12,5 cSt - - - - 1,90 g/ml 1,75 g/ml 0,4 % - -

KrytoxTM 16256 - - 2.560 cSt 437 cSt 64,6 cSt - - - - 1,92 g/ml 1,78 g/ml 0,2 % - -

KrytoxTM 1645 - - 450 cSt - - - - - - - - - - -

KrytoxTM LVP - - - - - - - - - 1,94 g/ml - - <0,3 % -

Olajok és zsírok villanymotorokhoz

KrytoxTM AUT 1045 AUT 2045 AUT 2245 AUT 2E45 -44 °C 200 °C 310 cSt 100 cSt 12,5 cSt - 100 2 - - - 0,5 % 2 % -

Zsírok reaktív anyagokkal történő alkalmazásokhoz

KrytoxTM NRT 8805 -40 °C 160 °C - 81 cSt 11 cSt - - - - 1,9 g/ml - 1 % - -

KrytoxTM NRT 8990 -75 °C 150 °C - 15 cSt 3,7 cSt - - 1 - 1,9 g/ml - 8 % - -

KrytoxTM NRT 8900 -51 °C 121 °C - 18,7 cSt - - - 2 - 1,9 g/ml - 35 % - -

KrytoxTM NRT 8904 -51 °C 179 °C - 60 cSt 9 cSt - - 2 - 1,93 g/ml - 3 % - -

KrytoxTM NRT 8906/PLSS -36 °C 260 °C - 240 cSt 25 cSt 4 cSt - 2 - 1,95 g/ml - 1% <5 % -

KrytoxTM NRT 8906 A -36 °C 200 °C - 240 cSt 25 cSt 4 cSt - 2 - 1,95 g/ml - 1% <6 % -

KrytoxTM NRT 8908 -40 °C 180 °C - 49 cSt 7,2 cSt - - 2 - 2 g/ml - 2% - -

KrytoxTM NRT 8950 -15 °C 325 °C - 500 cSt 47 cSt - - 1,5 - 1,95 g/ml - - <1 % 2,1 %
A kék színnel jelzett termékek NSF H1 engedéllyel rendelkeznek élelmiszerekkel történő esetleges, közvetlen érintkezésre.
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Üzemi hőmérséklet Az alapolaj viszkozitása VI NLGI Az alapolaj sűrűsége Illékonyság
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alsó 
határ

felső 
határ 20 °C 40 °C 100 °C 204 °C Olaj Zsír 0 °C 20 °C 100 °C 121 °C 204 °C 260 °C

Univerzális kenőanyagok

KrytoxTM GPL 101 GPL 201 GPL 211 GPL 221 GPL 2E1 GPL 2A1 < -70 °C 104 °C 17,4 cSt 7,8 cSt 2 cSt - - 2 1,89 g/ml 1,85 g/ml 1,70 g/ml 75 % - -

KrytoxTM GPL 102 GPL 202 GPL 212 GPL 222 GPL 2E2 GPL 2A2 -63 °C 132 °C 38 cSt 15 cSt 3 cSt - 29 2 1,91 g/ml 1,87 g/ml 1,72 g/ml 35 % - -

KrytoxTM GPL 103 GPL 203 GPL 213 GPL 223 GPL2E3 GPL2A3 -60 °C 154 °C 82 cSt 30 cSt 5 cSt - 92 2 1,92 g/ml 1,88 g/ml 1,74 g/ml 7 % - -

KrytoxTM GPL 104 GPL 204 GPL 214 GPL 224 GPL 2E4 GPL 2A4 -51 °C 179ww 177 cSt 60 cSt 8,4 cSt - 111 2 1,93 g/ml 1,90 g/ml 1,75 g/ml 3 % - -

KrytoxTM GPL 105 GPL 205 GPL 215 GPL 225 GPL 2E5 GPL 2A5 -36 °C 204 °C 522 cSt 160 cSt 18 cSt 3,1 cSt 124 2 1,94 g/ml 1,91 g/ml 1,76 g/ml 1 % 7 % -

KrytoxTM GPL 106 GPL 206 GPL 216 GPL 226 GPL 2E6 GPL 2A6 -36 °C 260 °C 822 cSt 243 cSt 25 cSt 4,1 cSt 134 2 1,95 g/ml 1,91 g/ml 1,77 g/ml <1 % <3 % -

KrytoxTM GPL 107 GPL 207 GPL 217 GPL 227 GPL 2E7 GPL 2A7 -30 °C 288 °C 1.535 cSt 450 cSt 42 cSt 6 cSt 145 2 1,96 g/ml 1,92 g/ml 1,78 g/ml - <1 % -

Repülőgép-ipari és űrhajózási kenőanyagok

KrytoxTM 143AZ 240AZ 250AZ 283AZ -57 °C 149 °C 60 cSt 22,8 cSt 4,1 cSt 1,1 cSt 60 2 1,91 g/ml 1,72 g/ml - - -

KrytoxTM 143AA 240AA 283AA -51 °C 177 °C 88 cSt 32 cSt 5,3 cSt 1,3 cSt 96 2 1,92 g/ml 1,74 g/ml - - -

KrytoxTM 143AB 240AB 283AB -40 °C 232 °C 240 cSt 78 cSt 10,2 cSt 2,1 cSt 113 2 1,93 g/ml 1,75 g/ml - 17,3 % 76,2 %

KrytoxTM 143AC 240AC 250AC 283AC -34 °C 288 °C 800 cSt 243 cSt 25,4 cSt 4,1 cSt 134 2 1,95 g/ml 1,77 g/ml - <1 % 4 %

KrytoxTM 143AD 240AD 250AD 283AD -29 °C 316 °C 1.540 cSt 450 cSt 42,4 cSt 6 cSt 146 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - - 2 %

Magas hőmérsékletű kenőanyagok

KrytoxTM XHT-500 XHT-S XHT-AC XHT-BD -20 °C 300 °C 1.712 cSt 500 cSt 46,4 cSt 6,8 cSt - 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - <1 % 2,1 %

KrytoxTM XHT-750 XHT-SX XHT-ACX XHT-BDX -15 °C 350 °C 2.610 cSt 738 cSt 64,6 cSt 8,8 cSt 149 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - <0,4 % 1,5 %

KrytoxTM XHT-1000 XHT-BDZ -5 °C 360 °C 3.500 cSt 1.023 cSt 88,5 cSt 11,4 cSt 158 2 1,95 g/ml 1,78 g/ml - <0,3 % 1,1 %

Vákuumszivattyú-olajok és -zsírok

KrytoxTM 1506/1506XP - - 60 cSt 15,5 cSt 4,1 cSt - - - - 1,88 g/ml 1,73 g/ml 6,5 % - -

KrytoxTM 1514/1514XP - - 140 cSt 32 cSt 7,2 cSt - - - - 1,89 g/ml 1,74 g/ml 1,3 % - -

KrytoxTM 1525/1525XP - - 250 cSt 52 cSt 10,6 cSt - - - - 1,90 g/ml 1,75 g/ml 0,6 % - -

KrytoxTM 1531/1531XP - - 310 cSt 63 cSt 12,5 cSt - - - - 1,90 g/ml 1,75 g/ml 0,4 % - -

KrytoxTM 16256 - - 2.560 cSt 437 cSt 64,6 cSt - - - - 1,92 g/ml 1,78 g/ml 0,2 % - -

KrytoxTM 1645 - - 450 cSt - - - - - - - - - - -

KrytoxTM LVP - - - - - - - - - 1,94 g/ml - - <0,3 % -

Olajok és zsírok villanymotorokhoz

KrytoxTM AUT 1045 AUT 2045 AUT 2245 AUT 2E45 -44 °C 200 °C 310 cSt 100 cSt 12,5 cSt - 100 2 - - - 0,5 % 2 % -

Zsírok reaktív anyagokkal történő alkalmazásokhoz

KrytoxTM NRT 8805 -40 °C 160 °C - 81 cSt 11 cSt - - - - 1,9 g/ml - 1 % - -

KrytoxTM NRT 8990 -75 °C 150 °C - 15 cSt 3,7 cSt - - 1 - 1,9 g/ml - 8 % - -

KrytoxTM NRT 8900 -51 °C 121 °C - 18,7 cSt - - - 2 - 1,9 g/ml - 35 % - -

KrytoxTM NRT 8904 -51 °C 179 °C - 60 cSt 9 cSt - - 2 - 1,93 g/ml - 3 % - -

KrytoxTM NRT 8906/PLSS -36 °C 260 °C - 240 cSt 25 cSt 4 cSt - 2 - 1,95 g/ml - 1% <5 % -

KrytoxTM NRT 8906 A -36 °C 200 °C - 240 cSt 25 cSt 4 cSt - 2 - 1,95 g/ml - 1% <6 % -

KrytoxTM NRT 8908 -40 °C 180 °C - 49 cSt 7,2 cSt - - 2 - 2 g/ml - 2% - -

KrytoxTM NRT 8950 -15 °C 325 °C - 500 cSt 47 cSt - - 1,5 - 1,95 g/ml - - <1 % 2,1 %
A kék színnel jelzett termékek NSF H1 engedéllyel rendelkeznek élelmiszerekkel történő esetleges, közvetlen érintkezésre.



H. Costenoble GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 18

65760 Eschborn
Telefon: 06173/9373-0
Fax: 06173/9373-30

E-mail: service@costenoble.de
Internet: www.costenoble.de

Tudnivalók: Valamennyi adat és ajánlás tapasztalati és szimulált vizsgálati eredményeken alapszik. Nem kötelező érvényűek, mert a jellemző tulajdonságok meghatározása során 
nem lehetett figyelembe venni valamennyi egyedi alkalmazásra jellemző technológiai és környezeti feltételt. Emiatt nem kerülhetők el a felhasználó általi saját kísérletek. Az itt felso-
rolt adatok miatti jogi felelősség kizárva. Nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használat esetén egyedül a felhasználót terheli felelősség. Nyomdai és fordítási hibákért nem 
vállalunk felelősséget. ® A jelen dokumentumban megjelölt valamennyi márkanév bejegyzett és védjegyoltalom alá tartozó védjegy. 

A Chemours Company, Krytox™ 
márkájának hivatalos forgalmazója:




